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KöszöntjüK az ÉdesanyáKat!
Napraforgó fényre fordul,

én tehozzád szólhatok:
Édesanyám! Hozok néked

messzi-égről csillagot.

Ám, ha őket el nem érem,
a szemedet keresem,

belenézek és megértem:
mily nagy kincs vagy énnekem.

Fénylőbb, szebb a csillagoknál,
minden égi ragyogásnál,
az, amit én tőled kaptam:

e szépséges nagy titok,
HOGY A GYERMEKED 

VAGYOK! 
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Alsónémedi
Hírmondó 

Tisztelt Alsónémedi SZJA-t fizető állampolgárok 

a 2012. évben ismét lehetősége nyílik arra, hogy a 2011-re fizetendő adója 1 %-ának felhasználásáról közvetlenül rendelkezzék. ebben az 
évben is közvetlen döntési lehetősége lesz azzal, hogy befizetett adójának további 1 %-áról rendelkezhet az Ön által megjelölt egyház vagy 
a költségvetési törvényben meghatározott alap javára. mindez nem jelent többletterhet, nem kell Önnek több adót fizetnie. ha élni kíván 
jogával, kérjük, hogy a rendelkező nyilatkozatok pontos kitöltésével határozza meg, hogy kinek utalják át befizetett adójának meghatározott 
részét. Bízom abban, hogy idén is sokan élnek ezzel a lehetőséggel. Várjuk felajánlásaikat a következő adószámokra és technikai számokra:

Alsónémedi Községért Közalapítvány: 19184764-1-13
Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány: 19184771-1-13

Szivárvány Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány: 18679717-1-13
Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány: 18701380-1-13 

Alsónémedi Sport Egyesület: 19831167-1-13
Alsónémedi Polgárőr Egyesület: 18710223-1-13

Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániáért Alapítvány: 18696286-1-13

Magyar Katolikus Egyház: 0011
Magyarországi Református Egyház: 0066
2011-ben is az összevont adóalapját terhelő, kedvezményekkel csökkentett és befizetett adója 2x1 százalékáról rendelkezhet. az egyik 
1 %-ot a külön törvényben meghatározott alapítvány, társadalmi szervezet vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára 
juttathatja. a másik 1 %-ot valamely bíróság által bejegyzett egyház vagy a költségvetési törvényben meghatározott kiemelt elő-
irányzat javára adományozhatja. a nyilatkozata csak akkor érvényes, ha az 1 % legalább a 100 forintot eléri. a lezárt borítékot a személyi 
jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy borítékban küldje meg az adóhivatalnak. 
ha az Ön 2011. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója számolja el, akkor a nyilatkozatát tartalmazó lezárt, a szükséges adatokkal 
ellátott borítékot a munkáltatójának adja át, aki azt az elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt továbbítja az adóhivatalnak.                             

Vincze József polgármester

MEZŐŐRSÉG  06-30-508-6827; POLGÁRŐRSÉG 06-30-484-7658 
RENDŐRSÉG 107, 112; KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK:

Bodó Zoltán 06-30-503-6739; Dernóczi Zoltán 06-70-607-9601

Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi ügyelete helye:  
Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatt működik (a Posta illetve  

a katolikus templom közötti úton közelíthető meg).

Az ügyeletet elérhető az alábbi telefonszámokon:  1/301-6969 (vonalas 
telefonról ezt a számot érdemes hívni) és a 104 (mobiltelefonról  

ez a szám javasolt).  Tel.: 29/378-651 Mobil: 30/948-1472

KÖRZETI MEGBÍZOTT:  Tóth Gábor r. törzszászlós 06-20/489-67-21,
Szadai Attila r. törzsőrmester 06-20/489-67-22

Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény  
esetén azonnal  hívják a megfelelő telefonszámot!
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Az anyai szeretet

Azt kérdeztem egyszer az Édesanyámtól-
Mikor leszek én is felnőtt, meddig tart a gyermekkor?
Meddig kell még szót fogadnom, az iskolában jól tanulnom?
Mikor lesz már végre az, hogy úgy legyen, ahogy én akarom?

Maradj gyermek fiam! Sokáig légy a gyermekem!
Fiatal vagy még, tiszta, nincsen folt a lelkeden.
Ne siettesd az időt, száll az úgy is sebesen! 
Annyi mindent tartogat még, kérlek, hidd el Énnekem.

Te csak tanulj, játssz, olvasd ki a könyveket!
 Mi majd megpróbáljuk levenni a válladról a terheket.
Ami Tőlünk telik, mind megadjuk mi Néked.
Ne légy türelmetlen, hisz még előtted az Élet!

Egyszer aztán, egy vita folyamán, talán csavarogni akartam?
Ő kezet emelt rám, ám én gyorsabb voltam és elkaptam.
A fakanál kiesett, a rántás meg leégett…
Aztán sírtunk, sírtunk mind a ketten. Ő dühében, én szégyenemben.

Aznap este sehova se mentem, és másnap sem, nem volt hozzá kedvem.
Csendes lettem, szótlan és szomorú, csak az Anyám kedvét lestem.
Hányszor eszembe jutott már? De sokszor megkönnyeztem.
Több mint negyven éve történt, mégis nehéz felednem!     

Gyermek! Mi az  mi fontosabb? Van olyan kapocs, mely ettől szorosabb?
Az anyai szeretetnél nincs semmi, ami több, ami szentebb! 
Azt csak adni lehet, adni és elfogadni! 
Hát add és fogadd el! Amíg van kinek adni és van kitől elfogadni!

Alsónémedi, 2009. áprilisa 
Ölvedi János

Glatz Oszkár

Glatz Oszkár

Szinyei  
Merse Pál

Szõnyi István

Kedves alsónémedi Édesanyák! 
Édesanyánk az a személy, akivel születésünkkor  először kapcsolatba kerülünk, és akivel ez a láthatatlan kötelék megmarad 
egész életünkben. Ő az, akihez örömünkkel, bánatunkkal fordulhatunk. Ő az egyetlen, aki mindvégig feltétel nélkül szeret, 
aki számára mindig mi, a gyerekei vagyunk a legfontosabbak, akárhány évesek legyünk is. Ő tartotta, és tartja ma is össze a 
családot, jelenléte, gondoskodása életünk része. Ő az, aki aggódik miattunk, aki őszintén örül sikereinknek, akihez mindig 
visszatérhetünk, és aki mindent megbocsát. Május első vasárnapján köszöntsük hát az édesanyákat! Ilyenkor a gyermekek 
legalább néhány szál virággal a kezünkben odaállnak édesanyjuk elé, megölelik, egy szép verssel, vagy pár szívből jövő szóval 
felköszöntik. 
Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testületének nevében én is kívánok az Édesanyáknak jó egészséget, családjuk körében sok 
boldogságot. Isten éltessen minden édesanyát!

Vincze József polgármester

Pázmány Péter: Szüleinkért  (részlet)

Mennynek és földnek Ura, ki azt parancsolád, hogy ha e világon nyomósok akarunk lenni, tiszteljük atyánkat és anyánkat, kiktűl 
életünket vettük: kérlek, oltalmazd meg az én szerelmes szüleimet, minden testi-lelki nyavalyáktúl. Fogadásod tartja, én Istenem, 
hogy meggyalázod, aki atyját, anyját nem tiszteli: aki pedig böcsüli, meghallgatod minden könyörgésében és hosszú életűvé tészed 
e földön maradékát. Adj azért nékem csendes és szelíd elmét, hogy szüleimet és gondviselőimet tiszteljem, engedelmesen szavokat 
fogadjam, meg ne háborítsam: vénségeket és fogyatkozott erejeket meg ne utáljam, mint amaz istentelen Kám; hanem reám való 
gondviselésekért és fáradságokért holtig úgy szolgáljak nékik, mint uraimnak, tudván, hogy elégségesen meg nem hálálhatom az ő sok 
fáradságokat és velem való bajlódásokat.
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2011. november és 2012. január között 3 alkalommal 
– a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – megszer-
vezésre került Dabason a 45 év feletti férfi lakosság uro-
lógiai szűrése. 

A több száz személyre szóló „meghívásra” csak 115 
ember jelent meg településünkről, igaz ez pl. a 2009-
ben megszervezett szűréshez képest emelkedő részvé-
telt mutat (kb. 900 értesítés ment ki akkor a 40 év feletti 
korosztálynak és 100 fő vett részt). 

35 férfinál találtak prosztata megnagyobbodást, 15 férfi-
nél potenciazavart (ill. nyilatkoztak házaséleti zavarokat 
okozó eltérésről), 3 betegnél egyéb urológiai elváltozást. 
A megjelentek 54 %-ánál nem találtak kóros eltérést 
(megegyezik a 2007-es adattal), ami szerencsére emel-
kedett, hiszen ez az átlag 2009-ben 44 % volt.

A fenti számok is bizonyítják, hasznos megelőző lakos-
sági szűrővizsgálatról van szó, ezért minél többünknek 
kellene részt vennie ezen, az állampolgárok számára to-
vábbra is ingyenes vizsgálaton, hogy a felfedezett prob-
lémákra szakorvosi segítséget kapjanak azok a betegek, 
akiknek erre szükségük van.

A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésben is ter-
vezett keretösszeget ilyen és más jellegű szűrővizsgála-
tokra. Kérjük, felhívásainkra minél többen jelentkezze-
nek a szűrésekre, hiszen azokat azért szervezzük, hogy 
megelőzéssel vagy a betegségek még időben történő 
észrevételével segítsük Önöket a gyógyításban és egész-
ségesebb legyen településünk lakossága. 

Győrvári István Lászlóné
szervezési ügyintéző

Talajterhelési díj
Az országgyűlés  módosította a környezetterhelési díjról 
szóló törvényt, mely alapján a csatornahálózatra rá nem 
kötött ingatlanok esetében a talajterhelési díj a
tízszeresére, az eddigi 120 Ft/m3 mértékről 1.200 Ft/m3 
összegre változott. Miután a területérzékenységi szorzó 
Alsónémedi vonatkozásában 1,5-ös, így nálunk a fize-
tendő díj az eddigi 180 Ft-ról 1 800 Ft/m3-re emelkedett. 
Egyszerűsített példa: amennyiben az ingatlanon 2012- ben 
100 m3 éves ivóvízhasználatot számláznak, úgy a talajter-
helési díj összege 180.000 Ft lesz, melyet 2013. március 
31-ig kell majd egy összegben megfizetni.
Javasoljuk az érintett ingatlanok esetében a rácsatlako-
zás megfontolását!

Adóhátralékosok nyilvánossága
A 2011. évi CLVI. törvény  kibővítette azt a kört, amikor 
az adóhatóság  az adótitkot nyilvánosságra hozhatja. Az 
adózás rendjéről szóló törvény 2012. január 1-től hatályos 
új rendelkezése így szól:
„55/B. § Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gép-
járműadó vonatkozásában a tízezer -- magánszemélyek 
esetében az ezer -- forintot elérő adótartozással rendel-
kező adózó nevét, címét és az  adótartozás összegét az 

esedékességet követő 10. nap 0 órától a  helyben szoká-
sos módon közzéteheti.”
Kérem a Tisztelt Adóalanyokat, hogy a későbbi problé-
mák elkerülése végett haladéktalanul rendezzék adótar-
tozásaikat. Amennyiben a befizetés akadályba ütközik, 
úgy kérem haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot a hiva-
tal adócsoportjával 29/337-001/19-es mellék.

Gépjármű átírása új tulajdonos részére 
„A 3.5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, 
autóbusz esetében  az üzemeltető tulajdonos (üzem-
bentartó) székhely, telephely címként csak olyan tele-
pülési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék 
tartalmaz és e járművek tényleges tárolási helye. Azt a 
tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas 
a járművek tárolására a települési önkormányzat jegy-
zője igazolja.”
Felhívom tehát szíves figyelmüket, hogy a tárolási hely al-
kalmasságát igazoló hatósági bizonyítványt - annak  meg-
felelőssége esetén is -  csak  olyan alsónémedi cím vonatko-
zásában tudom kiadni, amely szerepel a cég székhelyeként 
vagy telephelyeként.

 Dr. Percze Tünde
  jegyző

AKTUÁLIS JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ UROLÓGIAI SZŰRÉS EREDMÉNYÉRŐL
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A tavalyi népszámlálás előzetes adatai szerint tavaly októberben 2,1 százalékkal kevesebben éltek Magyarországon, 
mint az azt megelőző, 2001. február 1-jei összeírás idején - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) népszámlálá-
sért felelős elnökhelyettese kedden sajtótájékoztatón, Budapesten. Németh Zsolt elmondta: az előzetes adatok szerint 
Magyarországon 9.981.865-en éltek. Kitért arra, hogy a természetes fogyás (a születések és a halálozások különbözete) 
mértéke növekvő: az 1990-es évtizedben évente átlagosan 33 ezer, 2000 után pedig 35 ezer volt. Az EU-tagállamok 
közül Magyarországon tart a legrégebb óta, 1981-től a monoton népességcsökkenés - tette hozzá.

A KSH népszámlálásért felelős elnökhelyettese szólt arról, hogy Magyarországon folytatódott a népességkoncentrá-
ció, a fővárosból és Pest megyéből álló közép-magyarországi régióban a népesség „figyelemre méltó módon emelke-
dett”, ezen kívül kizárólag Győr-Moson-Sopron megyében nőtt a lakosság száma, míg a csökkenés Békés megyében a 
legnagyobb, 9 százalékos.      

A 2001. évi népszámlálás óta eltelt időszakban az ország csaknem valamennyi megyéjében csökkent a lakónépesség. 
Kivételt képez Pest megye, ahol a lakosság nagymértékben, közel 13 százalékkal nőtt.

Pest megyében 1 223 000 ember él, 151 ezer fővel több, mint 10 évvel ezelőtt. Ebből 801 ezre élnek városokban, 422 
ezren községekben. Az adatok azt mutatják, hogy az ország lakosságának 12,3 százaléka a megyénkben él.

Az elmúlt tíz évben tovább erősödött az a folyamat, hogy az ország lakónépessége Közép-Magyarországra koncent-
rálódik: míg 2001-ben 28,1, addig 2011-ben a lakosság 29,6 százaléka élt Budapesten és Pest megyében.

A növekedésben Pest megye gyarapodása játszott döntő szerepet, a főváros lakónépessége – bár csekély mértékben 
– tovább csökkent. A többi régió és megye lakosságának országon belüli aránya nem, vagy alig változott. A vándorlási 
folyamatok legnagyobb nyertese az elmúlt évtizedben Pest megye volt, ahol a bevándorlási többlet eredményeként 
mintegy 150 ezer fővel gyarapodott a népesség.

Pest megyében jelentős mértékben, 84 fővel nagyobb a népsűrűség az országos átlagnál.
A lakásállomány Közép-Magyarországon és a Nyugat-Dunántúl régióban gyarapodott a legnagyobb mértékben az 

elmúlt évtizedben. Pest megyében közel 20 százalékos volt a növekedés.
A lakásállomány területi megoszlása nem változott jelentősen, egyedül Pest megye részaránya növekedett 1 száza-

lékot meghaladó mértékben. A lakásállomány egyharmada Közép-Magyarországon található, minden ötödik lakás 
Budapesten, és minden tízedik Pest megyében van.
Forrás: MTI, KSH, www.pestmegye.hu
151 ezer fővel nőtt Pest megye lakossága
Forrás: MTI, KSH, www.pestmegye.hu
151 ezer fővel nőtt Pest megye lakossága

151 ezer fővel nőtt Pest megye lakossága
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A kukába kerülő háztartási hulladéknak az egyharmada olyan alapanyag, amelyből - minden különösebb fáradság 
nélkül - a kerti- és szobanövényeink számára nélkülözhetetlen tápanyag, komposzt készíthető. A konyhából kikerülő 
zöldség, gyümölcs maradványokat, a kertben képződő faleveleket, levágott füvet, elszáradt virágot kidobhatjuk a ku-
kába, így szemét lesz belőle. Vagy kezelhetjük értékes alapanyagként, zöldjavakként, melyekből a talajban lakó milli-
árdnyi apróbb-nagyobb élőlény „állítja elő” a humuszt vagy más szóval komposztot. Ha hagyjuk. 

A csodálatos komposzt
Ma, a mindent uraló technika világában jóformán fogalmunk sincs arról, hogy miféle, semmivel sem pótolható kincs 
van, vagyis lehetne a birtokunkban, ha a hulladék jelentős részét a természet gondjaira bízva lehetővé tennénk a kom-
posztképződést.

A komposzt tulajdonságai:
–  Javítja a talaj szerkezetét, ami segíti annak levegőzését.
–  Sötét színe elősegíti a talaj felmelegedését (tavasszal gyorsabb csírázás).
–  Jelentős a vízmegkötő képessége (nyáron nem kell annyit öntözni).
–  Elősegíti a talajban lakó élőlények aktivitását.
–  Növekszik a növények betegségekkel, kártevőkkel szembeni ellenálló-képessége.
–  Biztosítja, hogy a nehezen oldódó ásványi tápanyagok, mikroelemek a növények számára felvehetővé váljanak.
–   A gyorsan kioldódó műtrágyával szemben lehetővé teszi a különböző tápanyagok folyamatos felvételét (teljes 

értékű táplálék a növényeknek).
–  A talajban esetleg előforduló méreganyagokat megköti.

A természet mindig kéznél van
Meglepő, de egy maréknyi földben több az élőlény, mint ember a földön. Gondoljunk az erdei avarra: a természetben 
nap mint nap a mi beavatkozásunk nélkül folyik a komposztálódás, azaz a szervesanyagok lebomlása és a humusz ke-
letkezése. Ott nincs is más feladatunk, mint megcsodálni a természet működését. A saját vagy közös kertben viszont 
nekünk kell megteremtenünk a minél jobb minőségű komposztképződés feltételeit.
Lombmentesítés, füstbement tápanyagok
Az őszi kultikus avarégetés jól szimbolizálja, mennyire nem vagyunk tisztában a természet működésével. A zsákolás 
sem jobb megoldás, hiszen ilyenkor a lomb helyett üzemanyagot  égetünk. Tavasztól őszig növényeink a növekedé-
sükhöz szükséges tápanyagot gyökereik segítségével a talajból veszik fel.  A levelekbe is rengeteg tápanyag kerül. Ha az 
ősszel lehulló lombot, más növényi részeket folyamatosan eltávolítjuk, éppen a növények számára szükséges legfonto-
sabb éltetőerőtől fosztjuk meg őket. A kertünk is komposztáló: gondoljunk csak az erdőre. Kinek jutna eszébe ott az 
avar eltávolítása.
Dobd el a gereblyét!
Ez a meglepő felhívás arra utal, hogy nem kell mindig összegyűjtenünk a levágott füvet, a lehulló falevelet. A fű 
növekedéséhez, a falevél kifejlődéséhez szükséges tápanyagokat a növények gyökereiken keresztül a talajból veszik 
fel. Amikor tehát a füvet a kukába gyömöszöljük, az őszi falevelet hatalmas füstfellegek kíséretében elégetjük, nem 
teszünk mást, mint megsemmisítjük ezeket a rendkívül hasznos szerves tápanyagokat. Bölcsebben cselekszünk, ha 
ezeket a zöldjavakat hagyjuk elkomposztálódni. Fűgyűjtő: a sutba vele!
A füvet tehát, ha rendszeresen vágjuk, nem kell összegyűjtenünk; ha a „tetthelyen” hagyjuk, hamarosan elszárad, majd 
lehullik a zöldellő fűszálak közé, s máris megindul a komposztálódási folyamat. Ugyanígy felesleges az őszi faleveleket 
eltávolítanunk fáink, bokraink tövéből. A fűre hullott falevelek is tavaszra nagyrészt elbomlanak és nemsokára friss 
tápanyagot biztosítanak növényeink számára. Persze fáinkat, bokrainkat telepíthetjük eleve olyan csoportokba, ame-
lyek természetes komposztáló terepet jelentenek a lehulló faleveleknek. Sőt, egyúttal kiváló búvóhelyet, téli szállást is 
biztosíthatunk a sündisznóknak, katicabogaraknak és más élőlényeknek.
Forrás: Komposztfórum Magyarország (www.komposztforum.hu)
             SZIKE Egyesület (www.szike.zpok.hu)

(Folytatás a következő Hírmondóban) 

„Zöldjavak” a háztartásban
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Előre meghirdetett TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS   
volt Alsónémedin 2012. március 31-én.

az előzetes jelentkezések nem nagy érdeklődést mutattak, így kellemes meglepetés volt számunkra,  amikor szombaton reggel 
megtelt a Polgármesteri hivatal udvara.
a megjelent 78 főben minden korosztály képviselte magát a legkisebbektől egészen a 70 évesekig. a helyi szervezetek, intézmé-
nyek képviselői mellett barátok, párok, gimnazisták láttak hozzá a munkához a rövid polgármesteri eligazítás és területkijelölés 
után.
az időjárás nem sok jóval kecsegtetett, hidegben és igen nagy szélben láttunk  munkához.
a mennyiség „legmerészebb álmainkat” is túlszárnyalta,  pár perc alatt megtelt egy-egy zsák, melyek számát csak szaporította az 
egyébként már eleve ott lévő szemeteszsákok mennyisége.
 a szombati napon a lelkes  csapatnak köszönhetően több, mint 15 tonnányi szemét tűnt el alsónémedi területéről!
köszönet jár mindenkinek, aki részt vett az akcióban s főleg azért, mert vélhetően olyan emberek szedték a mások által felelőtlenül 
szétdobált szemetet, akiknek fontos a tisztaság, fontos környezetünk állapota.
olyanok, akik nem dobálják ki az autóból az út melletti árkokba, akik nem hordják ki az út mellé zsákokban a felesleges sittet, ruha-
neműt, gumit, akkumulátort és felsorolni is nehéz lenne, hogy mi mindent.
köszönjük a szervezetek és magánszemélyek részvételét! 
reméljük, hogy egyre többen csatlakoznak majd a kezdeményezéshez és vesznek részt az őszi és tavaszi nagytakarítási akciókon.
köszönjük  az alsónémedi Pékség támogatását, akik  pogácsát biztosítottak  a résztvevőknek.
köszönjük az óvoda és iskola közreműködését is, a gyermekek a pedagógusok irányításával a belterületek tisztításában vettek részt.
Bízzunk benne, hogy a rendszeres takarítások révén egyre  kevesebb szemét csúfítja majd  az alsónémedi bekötőutakat,  a telepü-
lés területét,  határát.

Legközelebb Önt is várjuk! 
Dr. Percze Tünde
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Húsz éve, hogy iskolánk Széchenyi István nevét viseli. Afféle keresztelő volt az első rendezvénysorozat, s ez a hagyo-
mány azóta sem vesztett jelentőségéből, fényéből.

Minden évben szeptember végén, október elején már körvonalazódnak az elképzelések a programra, s némi 
„ötletelés” után a vezérfonal is összeáll, míg a tanév során mindenki hozzáadogatva gondolatait, a második félévre 
többé-kevésbé kész a tervezet, mely szinte az utolsó pillanatig változik, fejlődik, színesedik a kollégák fantáziája, kre-
ativitása nyomán.  

Az idei, a 2011-12-es tanév II. Rákóczi Ferenc fejedelemről l, „a leghívebb magyarról” szólt, s igazán nem túl nehéz 
kapcsolatot találni e két (Rákóczi és Széchenyi), történelmünket meghatározó, befolyásoló, hazánk fejlődéséért, sza-
badságáért küzdő, nemzetéért élő, dolgozó és gondolkodó személyiség között.

A RÁKÓCZI ÉV, melyet alsó és felső tagozaton egyaránt tanulóink számára fejlesztő, oktató, nevelő programok 
tarkítottak a SZÉCHENYI NAPOK -kal zárult.

AZ ELSŐ NAPON, a megnyitón az igazgatónőnk és meghívott vendégünk ünnepi beszéde után a 6. évfolyam ta-
nulóinak előadását élvezhettük. JÓKAI MÓR: A NAGYENYEDI KÉT FŰZFA című elbeszélését állították színpadra. 
Öröm volt nézni a gyerekek önfeledt játékát s a közönség őszinte nevetését, avagy pisszenés nélküli csendjét az dobo-
gón előadott események hatására.   A gyerekek előadásának sikere elfújta a kimerültséget, a fáradtságot: hihetetlenül 
jó volt látni a dicséreteket bezsebelő gyermek arcokat, s kollégáink lassan elsimuló vonásait: köszönet a rendezésért 
és a hangosítás mindig tettre kész, de koránt sem problémamentes feladatának megoldásáért. Méltó megkoronázása 
volt az estnek a 8. osztályosok búcsútánca, melynek nagyszerű pillanata volt, amikor a Palotás után a gyerekek saját 
szüleiket felkérve köszönték meg azok fáradozását, munkáját, szeretetét, odafigyelését.

Másnap újabb feladat: AKADÁLYVERSENY – a Rákóczi szabadságharc jegyében.
 
Mindig komoly, felelősségteljes, szerteágazó áttekintést igénylő program. Figyelni kell a gyerekek biztonságára, a 

programok érdekességére, azok kivitelezésére, a mindenre kiterjedő értékelésre, a gyerekek munkájának összehango-
lására.  Alsó tagozaton osztályok versenye zajlott: szövegértési, faluismereti, ügyességi versenyek tarkították a „nagy 
kört” bejáró osztályok feladatait. A tanító nénik oszlopos segítségei voltak az anyukák is, akiknek ezúton is köszönjük, 
azt a mindenre kiterjedő odafigyelést és támogatást, mellyel hozzájárultak a nap eredményeihez. 

A felső tagozat is színes akadálypályát állított fel. Volt szellemi és fizikai próbatétel: titkosírás és kislabda dobás, ge-
relyhajítás, „egy perc és nyersz”, lovas kocsizás, sárkányeregetés és történelmi ruházat, lándzsahajítás, mocsárjárás és 
címer puzzle, lajhármászás és idézetek értelmezése: szóval tanulóink dúskálhattak a feladatokban. A teljesség igénye 
nélküli felsorolás nem adja vissza a rendezvény hangulatát, az erős, hideg szél ellenére a gyerekek nem csökkenő küz-
dőkedvét az állomásokon foglalkozást vezető kollégák alaposságát munkájuk értékét.

S a harmadik napon délelőtt kézműves foglalkozás a Faluházban, majddélután az értékelés és a GÁLAMŰSOR …  
Örömmel tapasztaltuk, milyen fontos tanulóink számára, hogy eredményesek legyenek. Szívet melengető, hogy is-

kolánkban érték a fizikai és szellemi erőfeszítés, és annak jelentősége a szülők és gyerekek értékrendjében még mindig 
elsőrendű szerepet kapott ebben a tanévben is. Ahogy az is rendkívüli élmény, hogy láthatóvá vált:  mennyi tehetséges 
gyerek van iskolánkban, s hogy ezeket a fiatalokat tehetséges, hozzáértő és felelősségteljes nevelők vették szárnyaik alá, 
s támogatják és értékelik szárnypróbálgatásaikat.

Köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon részt vett szülőként, nevelőként, diákként vagy közönség soraiban iz-
guló rokonként, nézőként, esetleg anyagi és/ vagy érzelmi támogatóként e három nap programjainak kivitelezésében, 
sikerének előmozdításában.

Reméljük, jövőre hasonlóan jó érzésekkel zárhatjuk e programsorozatot, és számíthatunk eddigi támogatóink to-
vábbi segítségére is. 

A Széchenyi István Általános Iskola nevében
Molnárné Hirmann Judit

A leghívebb és a legnagyobb magyar – II.Rákóczi Ferenc és gróf Széchenyi István -  iskolánkban 
Beszámoló a Széchenyi Napokról
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A Széchenyi Napok vetélkedőinek győztesei
Alsó tagozat
1. évfolyam - Szépírás    2.évfolyam - Nyelvtan
1. helyezett: Kelemen György, Demeter Lili  1. helyezett: Horváth Blanka Lujza
2. helyezett: Kiss Hanna Barbara, Bircsák Fanni 2. helyezett: Czeróczki Jenifer

2. évfolyam  - Matematika    Szövegértés
1. helyezett: Nyárádi Dorina, Porpáczi Gilbert 1. helyezett: Galambos Fruzsina, Horváth Blanka, 
2. helyezett: Horváth Blanka, Kiss Dávid,           Jobbágy Anita

Laczik Lotti, Nagy Gerely   2. helyezett:Nyárádi Dorina

3.évfolyam – Nyelvtan                        Matematika   Szövegértés
1. helyezett: Troják Arnold  1. helyezett: Troják Arnold         1. helyezett: Abonyi Anna
2. helyezett: Abonyi Anna  2. helyezett: Rácz Dávid           2. helyezett: Bálint Zoltán

4. évfolyam – Nyelvtan  Matematika                                           Szövegértés
1. helyezett: Kádas Tamás         1. helyezett: Kiss Miklós                           1. helyezett: Hortobágyi Viktória
2. helyezett:Czabai Ádám          2. helyezett: Józan Sándor Levente     2. helyezett: Nagy Nándor Akadályverseny 
1-2. osztály: 1. helyezett: 2.b osztály
3-4. osztály: 1. helyezett: 3.c osztály

Felső tagozat
Rákóczi Feladatmegoldó Verseny
5-6. évfolyam:
1.helyezett: 5.a osztály – Czili Dóra, Gendur Beatrix, Rózsa Gergő, Surányi Melinda, Szappanos Mirjam
7-8. évfolyam: holtverseny

1. helyezett: 7. b – Győrvári Noémi, Kozma Krisztina, Marosi Petra, Szlovicsák Béla, Varga Ádám  
valamint: 7. c  – Bezjan Alberto,Győri Tamás, Mózes Alexandra, Nagy Róbert Ármin, Szapula László

Akadályverseny
5-6. évfolyam:       7-8. évfolyam: 

1. helyezett: 6. b      1. helyezett: 8. b  
2. helyezett: 6. a      2. helyezett: 7. c
3. helyezett: 5. a         3. helyezett: 7. a

Janák László Emléktorna
2. korcsoport    4. korcsoport
1. helyezett: Alsónémedi   1.helyezett: Goldball 94 FC
2. helyezett: Goldball 94 FC   2. helyezett: Alsónémedi
3. helyezett: Kiskunlacháza   3. helyezett: Kiskunlacháza

A legtechnikásabb játékos: Szlovicsák Csaba             A legtechnikásabb játékos: Mészáros Róbert

Kézilabda Emléktorna
U8- as korosztály
1. helyezett. Alsónémedi
2. helyezett: Pilisvörösvár
3. helyezett: Örkény
A legtechnikásabb játékos: Kotán Tímea
Gólkirálynő: Gödöllei Fanni
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Versenyeredmények

Ének
2012. március 7-én rendezték Cegléden a „Tiszán innen - Dunán túl” országos népdaléneklő verseny Pest megyei fordulóját. Iskolán-
kat négy tanuló képviselte. Surányi Csilla 5./a osztályos tanuló „ezüst-”, Benkó Péter 6./b osztályos tanuló „bronz-”, Fazakas Melinda 
7./c osztályos tanuló „bronz-”, valamint Dura Veronika 8./b osztályos tanuló „ezüst” minősítést ért el. Gratulálunk! 

Birkózás
Márciusban került megrendezésre  az országos szabadfogású diák- és gyermekverseny. 
I. Gyermekkorosztály:  Szlovicsák Róbert                        II. helyezés
                                 Lukácsi Gergő                             V. helyezés
                                  Bartos Dóra                                 III. helyezés

Gratulálunk a tanulóknak és Kovács János edzőnek.

Vácon rendezték meg a megyei szépíróversenyt, amelyen Terecskei Csilla 4. osztályos tanuló II. helyezést ért el.  Gratulálunk!

HÍREK ISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
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Környezetünk szebbé tételére minden évben virágokkal díszítjük óvodánk ablakait. Eddig ezt az Önkormányzat anyagi erőforrásából 
tudtuk biztosítani. A gazdasági megszorítások miatt erre az idén már nem volt lehetőségünk, így Szülők segítségét kértük a viráglá-
dák beültetésére. Szeretnénk köszönetet mondani minden kedves Szülőnek, hogy munkájával, felajánlásával hozzájárult környeze-
tünk szebbé tételéhez. Külön köszönjük a Gödöllei családnak a virágok felajánlását.
                   

A Nevelőtestület és a neveltek nevében: Szabó Éva óvodavezető helyettes

Kirándulók és színházlátogatók figyelem!
Tájékoztatom az opera bérlettel rendelkezőket, hogy a következő előadás április 28-án 18 órakor lesz az Operaházban címe G. Bizet: 
Carmen.
Április 29-én délután a budapesti Játékszínbe hívom a színházat kedvelőket. Az előadás címe a Neil Simon: „Az utolsó hősszerel-
mes”. Szereplők: Barney Cashmann (Hajdu Steve), Elaine Navazio (Hernádi Judit), Bobbi Michele (Gallusz Nikolett), Jeanette Fisher 
(Györgyi Anna) Rendezte: Szirtes Tamás
Április 28-án egész napos kirándulásra megyünk Tatabányára. Délelőtt a város nevezetességeivel ismerkedünk, a délutánt pedig a 
2009-ben épült fürdőben töltjük.”
Várom szeretettel a jelentkezőket a felkínált programokra! Telefon: 29/337-861; 30/357-1441

Üdvözlettel: Szántó Erzsébet

A Tánc Világnapja – április 29.
1982-ben az UNESCO Nemzetközi Színházi Intézete részeként működő Nemzetközi Tánctanács megalkotta a Tánc Világnapját, 
amelyet 1983 óta minden évben a klasszikus balett óriásának tartott Jean Georges Noverre születésnapján, április 29-én ünnepelnek. 
Minden évben egy jól ismert, tánccal kapcsolatban álló személy üzenetét terjesztik szerte a világon. A Tánc Világnapja és az üzenet 
célja a teljes Táncszakmát egybegyűjteni erre az alkalomra, hogy megünnepeljék ezt a művészeti ágat, rávilágítva annak egyediségére, 
és hogy átlépjék a politikai, kulturális, etnikai határokat, ezáltal összehozva az embereket barátságban, békében, egy közös nyelv, a 
tánc segítségével.  A Nemzetközi Táncnap céljai közé tartozik a tánc népszerűsítése az általános felfogásban, és hogy arra ösztönözzék 
a kormányokat, hogy minél nagyobb teret szenteljenek a táncnak az oktatási rendszerben az alapfokú oktatástól egészen az egyetemig.
Az idei üzenetet Anne Teresa De Keersmaeker, belgiumi koreográfus fogalmazta meg: 
„A tánc azt dicsőíti, ami emberivé tesz bennünket. Az öröm, a szomorúság, vagyis a számunkra fontos dolgok kifejezésére testünk és ér-
zékeink valamennyi mechanizmusát mozgásba hozzuk a táncban. Az emberek mindig tánccal ünnepelték életük jeles pillanatait.  A test 
minden lehetséges emberi tapasztalat emlékeinek hordozója. Táncolhatunk egyedül, és táncolhatunk másokkal. Osztozhatunk abban, 
ami hasonlóvá tesz, és ami megkülönböztet egymástól. Számomra a tánc a gondolkodás lehetséges útja. A táncon keresztül a legelvontabb 
gondolatoknak adunk testet, mindannak, amit nem tudunk megnevezni. A tánc kapcsolatot teremt ember és ember között, hidat ver az 
Ég és a Föld között. A testünkben hordozzuk a Világot. Végül is, minden tánc egy nagyobb egész, egy olyan tánc része, amelynek nincs 
kezdete és vége.”

VIRÁGOKKAL DÍSZÍTETTÜK AZ ÓVODA ABLAKAIT
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Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a Tánc Világnapjára, melynek rendezvényeihez köz-

ségünk is csatlakozott.  Ez alkalomból fellépnek mindazok a tánciskolák valamint tánccal foglalkozó 
intézmények és csoportok, melyek alsónémedi növendékeket is oktatnak.

Időpont: 2012. április 29. vasárnap, 15 óra

Helyszín: a Széchenyi István Általános Iskola Aulája

A programban néptánc, társastánc, modern tánc, balett,
mazsorett kategóriákban lépnek fel helyi és vendég táncosok.

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk 2012. április 29-én, vasárnap 17 órára a Faluház udvarára

KEMENCEAVATÓ ÜNNEPSÉGÜNKRE
Mivel azon a napon van a Táncvilágnapja is, a kemencét nemcsak felavatjuk, kipróbáljuk,  

mindent mi benne sült elfogyasztjuk, hanem akinek kedve van táncra is kerekedhet.
Akinek lehetősége van egy tányér süteménnyel gazdagítani a vendéglátást,  

azt szívesen fogadjuk és megköszönjük.

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves Családját  
a Fantázia Művészeti Iskola 

Anyák napi Gálaműsorára.

A műsorban valamennyi tanszak növendékei fellépnek.

Helyszín: Opál-ház
Időpont: 2012. május 6. 16 óra

Várjuk szeretettel!
a Fantázia Művészeti Iskola növendékei és tanárai
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Kedves Gyerekek!
közeleg az Anyák napja. Édesanyát meglepni, megajándékoz-
ni sok Szeretet mellett apró figyelmességgel is lehet, nem kell 
feltétlenül ajándékot vásásrolni. Édesanya jobban örül a saját 
kezetekkel készített meglepetéseknek. ehhez szeretnék néhány 
ötletet adni, ha egyedül nem tudnád elkészíteni, kérd testvéred, 
vagy Édesapád segítségét.
Lepd meg egy apró figyelmességgel is, segíts pl. mosogatni, tö-
rölgetni, söprögetni boltba menni.

1./ hajtogatott virág:

2./ gyöngy karkötő fűzés minta:

3./ sütés nélkül készíthető sütemény: „Sport szelet”
Összeforralunk 2 dl tejet, 20dkg margarint és 20 dkg cukrot. miután kihűlt, hozzákeverünk 50 dkg darált kekszet, 3 evőkanál 
kakaóport, vanília és rumaromát ízlés szerint.  az összekevert masszát fóliával kibélelt tálcára helyezzük, majd a kívánt vastag-
ságra nyújtjuk. a kinyújtott, kihűlt masszát csoki mázzal bevonjuk. Dermedés után szeletelhetjük. Jó étvágyat!

Szabó Éva, a szerkesztő bizottság tagja

A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Teleház-szolgáltatásai (a díj az ÁFÁ-t tartalmazza)

2012. április

szolgáltatás díj

Fekete-fehér fénymásolás a/4 – 20 Ft
___________________  
a/3 – 40 Ft

Színes fénymásolás lefedettség:  0-10%       10-50%         50% felett
a/4                   50 Ft            60 Ft              110 Ft 

Fekete-fehér nyomtatás szöveg: 50 Ft/oldal
+képpel:150 Ft/oldal

Színes nyomtatás szöveg – 150 Ft/oldal
+képpel – 350 Ft/oldal

Scannelés a/4 -200 Ft/oldal

Számítógép használata minden megkezdett óra – 200 Ft

Internet használata minden megkezdett óra – 200 Ft

Faxolás 200 Ft/hívás  +  20 Ft/ oldal

Spirálfűzés 200 oldalig 400 Ft

Laminálás 200 Ft/lap

Lapvágás 10 Ft/ lap
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130 éve, 1882. január 1-jén kezdte meg működését a Magyar Királyi Csendőrség
A Magyar Királyi Csendőrség története
„ Büszke magyar vagyok én, keleten nőtt törzsöke fajtámnak – 
nyugoti ég  forró kebelem nem tette hideggé.” (kölcsey Ferenc)

azt hisszük, itt e hazában a magyar néplélek eltalálta azt a hangot, ami a Duna völgyében a legmegfelelőbb: békét te-
remteni, fenntartani ott, ahol a hullámok össze-visszatorlódnak. a magyar élet komoly élet, nem könnyelmű, kalandos; az 
itteni élethangulatnak ez a békés szellem felel meg. mert ha békét akarunk, lelkileg a háborúra is fel kell készülni. Gyáva nép 
sohasem arat békét, csak megaláztatást. S hála a gondviselésnek, a magyar bátorság és önfeláldozás szelleme nem veszik ki.

a csendőr szó a magyar nyelvben először 1834-ben fordul elő. 
később is - párhuzamosan is - a zsandár kifejezést használták. a magyar képviselőházban 1878. februárjában hangzott el 

hivatalosan a csendőr szó. 1881-ben a Parlament megszavazta a magyar királyi csendőrség felállítását, s mint szervezet 1882. 
január 1-jén kezdte meg működését. elsősorban a vidék rendőrsége volt. hatásköre 1919-ig a bűnüldözésre és a járőrözés 
közbeni bűnmegelőzésre korlátozódott. a csendőr fegyver-használati szabályai nagyon szigorúak voltak, amely az egykori 
katonai szervezeti múltjából következett. Bármilyen támadásra vagy támadási kísérletre tüzelniük kellett. ellenkező esetben 
hadbíróság várt rájuk kötelességmegszegés miatt. egy csendőrnek havi 180 órát kellett járőrben eltölteni, 60 órát pedig 
nyomozással. egy korbeli statisztika szerint évi 2860 km-t gyalogolt minden csendőr az időjárásától, napszaktól függetlenül. 
a csendőrségbe való felvételnek személyi feltételei szigorúak voltak. Csendőr 1920-tól csak falusi származású lehetett, egy-
felől az egyre inkább erősödő és felforgató munkásmozgalmi eszmék kizárása, és a csendőrőrs önálló gazdálkodása miatt. 
elsősorban tehetős falusi parasztok és iparosok jöhettek számításba, de később a szegényparasztság toborzására is sor ke-
rült. 19-40 év közötti nőtlen, gyermektelen, magas, jó fizikumú férfinak kellett lennie. hogy valaki tiszt lehessen, ahhoz kettős 
erkölcsi bizonyítvány, büntetlen és fedhetetlen előélet, erkölcsi és hazafias szempontból kifogástalan magatartás szükségel-
tetett. a csendőrök tízpontos alapszabály-gyűjteményét 1941-ben állították össze, és július 1-jétől került bevezetésre.

1.   megemlékezzél arról, amivel istennek tartozol.
2.   Én vagyok a te hazád: nagy-magyarország.
3.   hűséged, becsületed, vitézséged nem eladó.
4.   Légy erkölcsös, józan életű, engedelmes.
5.   tiszteld elöljáróidat, mint atyádat, szeresd bajtársaidat, mint tenmagadat.
6.   tanulj és tudj: a tudás második fegyvered.
7.   Védd a másét. a magadét ne pazarold.
8.   mögötted a törvény. előtted is az legyen.
9.   igaztalanul ne vádolj, fegyvered ártatlant ne bántson.
10. a család szentély. ha magadnak nincs: őrsödben megtalálod.               
      Bálint István János, Faluház

A fotókon alsónémedi születésű csendőrök láthatók.

FALUHÁZI KINCSEINKBŐL- rovat

Jánosi Antal, Kappan Bözsi 
néni nagypapája

Szabó Pál, csendőr törzsőrmester, Kükedi 
Károlyné Szabó Magdi néni édesapja A kapuvári csendőrőrs, jobbról a negyedik Szabó Pál

Szabó Pál csendőr törzsőrmester 
balról 
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IV. NYWYG kupa terem Örömíjász verseny Alsónémedi 2012.március 3.-án (2.rész)
ez a negyedik versenyünk amelyet alsónémedin szerveztünk és ebből a harmadik teremverseny. eredetileg február-
ra terveztük, de a környékbeli egyesületek lefoglalták azt az időpontot, így maradt a március eleje. 
Saját versenyt szervezni több célból érdemes, az egyesületi tagjainknak ez egy jó lehetőség, hogy helyben megmu-
tassák tudásukat és a többi íjásszal megmérkőzzenek. Jó vendégül látni azokat a barátainkat akik szintén szervez-
nek versenyeket. az egyik legfontosabb cél, hogy közösségünk együtt dolgozzon és közösen szervezze a versenyt 
és együtt örüljön az eredményeknek. mindezek a célok maradéktalanul megvalósultak! már a hétközepén sikerült 
átköltöztetnünk a felszerelésünket. Pénteken már a végső simításokat  végeztük,az anyukák gyönyörű tisztaságot 
varázsoltak az előcsarnokba , a célok a végleges helyükre kerültek. Szombaton  verőfényes napra ébredtünk.  az 
Urda család  hatalmas energiával felkészült a büfé üzemeltetésére. nyenyestyán család  nagyszülői segítséggel meg-
erősítve érkezett, támogatva a konyhát és a regisztrációt. aki tehette  minden egyesületi tagunk kivette részét a 
feladatokból és versenyen is indult! a célok kialakításánál igyekeztünk figyelembe venni a legutóbbi építő kritikákat, 
a nyuszi rókával együtt közelebb várakozott a levadászásra. a különböző távolságokkal is változatosabbá tettük a 
lövészetet. a török céljaink jelentettek igazi kihívást , hiszen igen aprók figurákat kellett eltalálni. a visszajelzések 
alapján azonban minden résztvevő  jól érezte magát  és a  nehéz pályán az 50%-os eredmény is nagyon jónak mi-
nősült. eredmények:
72 fő nevezett a versenyünkre közöttük 21 fő nywyg tagunk.  nagyon jól szerepeltünk itt is. 7 első, 5 második,  
4 harmadik és 4 helyezett versenyzőnk ért el eredményt!
Budapest Bajnokság, FITA minősítő teremverseny 2012. március 10-11.
már a felkészülés során is tudtuk, hogy a teremverseny idényünk egyik fontos állomása lesz a Budapest Bajnokság.
a szervezők két napra osztották be az indulókat , így egy teljes hétvégére beköltöztünk a Láng Sportcsarnokba.
Szombaton a felnőtt és a kadet, vasárnap a serdülő és gyermek korosztály mérhette össze tudását. komoly szülői 
segítséggel közlekedtünk és a helyszínen, a verseny közben is fontos volt a szülői bíztatás, dicséret és bátorítás. Bi-
zony 11-16 éves kamasz fiainknak is nagyon jól esik a támogatás , útmutatás, még ha sokszor nem is látszik így. az 
edzéseken igyekeztünk minden módon felkészíteni őket, hogy tudásuk legjavát nyújtsák. hiszen az eredmények 
több, mint 50%-a fejben dől el. az íjászat erős szellemi sport is, a belső nyugalom, az összpontosítás, a feszültség 
legyőzése mind-mind belül dől el.
az íjászatban az ifjúság életében egy komoly mérföldkő, amikor a 10 méterről már 18 méterre kell lőni és a cél mé-
rete is felére csökken. erre a kihívásra is igyekszünk felkészíteni őket, de a szombati nap eredményei alapján itt még 
sok munka vár reánk. az ifjaink derekasan küzdöttek mindkét napon. Vasárnap  11 fővel nyWyG volt a legnagyobb 
egyesületi csapat, csak úgy zöldelt a Sportcsarnok. többen meg is jegyezték, hogy látszik jó csapat , jó közösség. hát 
ezért érdemes dolgoznunk, ezért érdemes közösen sportolnunk!! a verseny eredménye  alapján lehetett minősülni 
az országos Bajnokságra, ez 7  ifjúnak sikerült is. eredmények: Szombat: tradicionális  kadet: Győri tamás 3., Urda 
Bence 4. hely, Csigás kadet Suplicz áron 5., Longbow Suplicz zsolt 5. hely Vasárnap: Gyermek BB : Laczik máté 1.hely, 
Gyermek Vr : ettl Dominik 2. hely 
Serdülő BB : Suplicz Gergely 1, Serdülő tradi : nyenyestyán Balázs 2., némedi Dávid 3., nagy r. ármin 4., kruppa 
Dávid 5.hely,Serdülő Vr: némedi márk 1, Bélteki zoltán 3. hely, Serdülő LB: hajdú kálmán 1., kruppa ádám 2. hely
Gratulálunk minden résztvevőnek! nagyon köszönöm keveházi zoltán segítségét és a szülői támogatásokat is!
hajrá nywyg! Folytatjuk! 

Edzések a Schuller Csarnokban
Péntek 18 órától , Vasárnap 17 órától
Gyertek Bátran!

Üdvözlettel :Suplicz Zsolt  
A NYWYG elnöke 06-70-43-64-194 

A NYWYG

A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület hírei
Íjászat 2012 tavaszán Alsónémedin



Tavaszi Nagytakarítás 2012.

Legközelebb Önt is várjuk!


